
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همکاران خدمت مجدد سالم و مهربان یخدا ادی و نام با

 ��.هستم زانمیعز خدمت در مطالعات  ازدهمی درس سیتدر با

 

 

گروه فوق تخصصی کشوری سیمین      @RESIMM 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ( اصفهان،نصف جهانیازدهم مطالعات ششم )   درس

  سرکار خانم قاسمیمدرس:



 

 

 

 درس نیا را  یدیکل یموضوع حوزه پنج ، برنامه یعلم یازهاین اساس بر که میگفت قبل یها درس در همکارانم

 �👇👇👇👇� دهد یم پوشش

 

 خیتار  ⬅رییتغ و تداوم زمان،-1

 ایجغراف  ⬅فضا و مکان-2

 ... و اخالق و نید ،یشناس مردم خ،یتار ،یشناس جامعه  ⬅تیهو و فرهنگ-3

 ... و یاجتماع علوم حقوق، ،یشناس جامعه ، یاجتماع علوم  ⬅یاجتماع نظام-4

 ...و ستیز مطالعات ا،یجغراف اقتصاد،  ⬅یاقتصاد یها تیفعال و منابع-5

 

 . دیکن زهیانگ جادیا سوال کی طرح با دیتوان یم درس نیا سیتدر یبرا

 

 ند؟یگو یم جهان نصف اصفهان به چرا

 

 تفکر درس به دیبده ربطش ای

 

 ؟ دیبر یم شهر کدوم دیایب یخارج مهمان کی اگه میگفت تفکر در ادتونهی

 

 (تفکر اول یها درس.)میبش آشنا شهر کی با ستا وقتش

 

 . هست یخوب یفضا مطالعات در سیتدر یاضف خوشبختانه

 

 . میکن استفاده ها بچه سفر خاطرات از ای یاریهم و میت سیتدر روش به ایم،یکن استفاده انس کنفر روش از ای

 

 

 



 

 

 
 دلیل تواند می طبیعی بکر مناطق کنار در سال هزاران و صدها قدمت با تاریخی اثر هزار شش از بیش وجود

 ویادگارهای باشد یم کشورمان از نقطه این در ما پیشینیان یادگارهای از عنوان این اعطای برای مناسبی

 هزاره به آنها بیشتر قدمت که است فرهنگی و تاریخی موجودیت حاصل کشورمان از نقطه این در ما پیشینیان

 .است مطلب این گواه سیلک تاریخی های تپه ازجمله باستانی های تپه وجود. رسد می میالد از پیش سوم

 

 بنای این. است شده ساخته سفال و رس گل از که بوده باستانی اقوام عبادت محل یا زیگورات سیلک تپه

 .است شده کشف شناسی باستان های کاوش درپی شمسی 131۱ سال در تاریخی

 

 های موزه در اشیا این که است شده پیدا قدیمی ظروف و انسان اسکلت چند سیلک باستانی تپه های خرابه در

 .شوند می نگهداری باستانی بنای این کنار در ایی موزه و فین باغ موزه ایران، ملی موزه فرانسه، لوور

 

 هزاران در ها انسان زیست از نشان ها تپه این اطراف و زمین روی بر ساله هزار چند های سفال خرده وجود

 .دارد منطقه این در پیش سال

 



 

 

 منطقه این تاریخی آثار از برخی که شده سبب نیز اصفهان تاریخی بناهای ارزشمند معماری و طوالنی قدمت

 ملل تربیتی و فرهنگی علمی، سازمان شده، ثبت آثار فهرست در جهان نقش( ره) خمینی امام میدان مانند

 .بگیرند قرار( یونسکو) متحد

 

 

  ☺.میبدان را اصفهان شهر ییایجغراف تیموقع از یمقدار کی الزمه پس خوب

 

 

 رانیا فالت دل در لومترمربع،یک 25۱ حدود یا پهنه با اصفهان، استان مرکز، تیجمع نفر ونیلیم دو با اصفهان

 ساالنه حرارت درجه متوسط که یطور به است، معتدل و خشک مهین اصفهان شهر یهوا و آب. است گرفته قرار

 طور به. باشد یم متریلیم 13 حدود در شهر نیا ساالنه یبارندگ متوسط و گرادیسانت درجه 11 حدود شهر نیا

 رشد توان استان نیا در یکشاورز رود، ندهیزا رودخانه وجود واسطه به یول است یآب کم شهر اصفهان ،یکل

 یخاک و معتدل ییهوا و آب داشتن با و رانیا ییایجغراف مرکز در شدن  واقع لحاظ به اصفهان. است کرده دایپ

 .است بوده توجه مورد سکونت، یبرا یمکان عنوان  به ربازید از ،(رود زنده) رود  ندهیزا یکاف  آب و زیحاصلخ

 

 نقشه آنها از کدام هر محل از اطالع یبرا که باشد یم یفراوان یخیتار و یعیطب یها جاذبه یدارا اصفهان

 همت به که اصفهان یگردشگر نقشه. باشد یم پهناور و بایز استان نیا به سفر اتیضرور از اصفهان یگردشگر

 و یگردشگر مناطق یباستان آثار از یجامع اطالعات شده هیته استان یفرهنگ راثیم سازمان و یشهردار

 اصفهان یگردشگر نقشه از استفاده با. دهد یم استان یگردشگر نقشه از کنندگان استفاده به یدست عیصنا

 .شد نخواهند یسردرگم دچار گهید بایز شهر نیا مهمانان

 

 �؟ ستیچ یگردشگر نقشه

 

 .شود یم داده نشان یخیتار آثار و یدنید یها مکان آن یرو که هست یا نقشه

 

 



 

 

 
 است. الزم یورآادی کی دندناخو قبال رو نقشه یراهنما

 

  



 

 

 خوانده نام  نیا به آمدند گرد شهر اطراف زیحاصلخ دشت در( اسپهان) انیسپاه که انیساسان عصر از احتماال

 اسالم انیسپاه دست به صلحنامه کی انعقاد با و یزیخونر و جنگ بدون اصفهان. ق. ه 11 سال در. است شده

 نیا آن، از پس ساله صدیس دوره در. کرد یم حکومت آن بر اسالم که شد یعیوس نیسرزم از ییجز و افتاد

 تختیپا عنوان  به ه،یبو  آل و اریز  آل زمان در ،یهجر چهارم قرن در نکهیا تا شد یم دست  به  دست اغلب شهر

 آن مرز کی که شد یعیوس یامپراطور تختیپا ان،یسلجوق دوران در پنجم، قرن در. گرفت قرار استفاده مورد

 .بود ترانهیمد یایدر یشرق سواحل گرشید مرز و حونیس رود

 

 یبار اسف وضع به را اصفهان. ق. ه 981 سال در آن ساکنان عام  قتل و لنگ موریت دست به شهر انهیوحش غارت

 .کرد دچار

 

. دیگرد صنعت و فرهنگ تجارت، مهم مراکز از اصفهان ،یهجر دهم قرن در یصفو حکمرانان نیاول زمان در

 مین و  قرن کی بیقر و افتی انتقال اصفهان به نیقزو از عباس  شاه تختیپا.( ق.ه 1۱۱1) ازدهمی قرن لیاوا در

 .شد برخوردار یجهان شهرت از واسطه نیهم به و بوده هیصفو سلسله تختیپا شهر نیا

 

 اصفهان یدست عیصنا

 مردم انیم در 2۱۱5 سال در یاسالم یکشورها یفرهنگ تختیپا نینخست عنوان به شدن انتخاب با اصفهان شهر

 لحاظ از شهر نیا. است کرده جلب خود به را یاریبس گردشگران و گشته مشهور شیپ از شیب کشورها نیا

 ،یکار خاتم ،یکار قلم از اعم کشور یدست عیصنا شتریب که دیآ یم شمار به کشور شهر نیمهمتر یدست عیصنا

 و یدست عیصنا بایتقر هستند یرانیا سوغات هیته به مشتاق که یگردشگران و شود یم دیتول آن در... و ترمه

 .کنند هیته توانند یم اصفهان یمیقد بازار در و جهان نقش دانیم هیحاش در را رانیا نقاط تمام یها یسوغات

 

 که اصفهان یمحل یغذا نیمهمتر هستند؛ معروفتر همه از اصفهان یپولک و گز اصفهان یها ینیریش انیم در

 چرب اریبس و یگوشت یخوراک که دارد نام( یونیبر) "یانیبر" است گردشگران و مسافران توجه مورد اریبس

 و هیصفو دوره به مربوط اصفهان یباستان آثار عمده. کرد هیته را آن توان یم شهر نقاط شتریب در و بوده

 .دارد قرار رود ندهیزا هیحاش در آن یگردشگر مناطق نیمهمتر

 



 

 

 اصفهان یخیتار یها مکان 

 
 (.اند گرفته قرار یشکوه با و بزرگ یداردبناها طول متر5۱۱حدود که دانیم اطراف در) امام_دانیم

 شود یم گفته که جهان نقش نام به یباغ محل در یو فرمان به و اول عباس شاه حکومت زمان در دانیم

 یمعمار عنصر چهار دان،یم طرف چهار در. گردد یم بنا بوده، اصفهان در سالجقه حکومت دوره به مربوط

 در قاپو یعال کاخ شرق، در اهلل لطف خیش مسجد دان،یم جنوب در امام یخیتار مسجد شامل ارزشمند و سینف

 یب یشاهکار خود نوع در کی هر که شده ساخته و یزیر یپ شاه دستور به شمال در هیصریق در سر و غرب

 یم جمله از که است داشته عهده بر را یمتنوع یها یکاربر خود اتیح طول در دانیم نیا. باشند یم لیبد

 ریتعز مراسم ،ینظام یها رژه ،یفاتیتشر مراسم)  یسلطنت کاخ استقرار لحاظ به یاسیس عملکرد به توان

 نماز ییپا بر ،یمذهب یها نییآ و مراسم یاجرا)  مسجد دو استقرار لحاظ به یمذهب عملکرد...( و نیمحکوم

 وجود لحاظ به یتجار عملکرد( بود امام مسجد شیگنجا از شیب گزار نماز تیجمع که یمواقع در جماعت

 عملکرد...(  و دیخر یبرا مردم ازدحام دستفروشان، یها چادر استقرار)  بازار بطن در یریگ قرار و دکانها

 شب مهیخ ،یگریباز ،یمل ادیاع و جشنها ،یدوان شاطر ،یانداز قاپون ،یباز چوگان ،یباز آتش)  یحیتفر

 .( یباز بند و ینقال ،یباز

 

 هیصریق_در_سر#

 است دانیم جنوب در( امام مسجد) یعباس جامع مسجد یورود با نهیقر دان،یم شمال در هیصریق بازار سردر

 در روز هر که داشته وجود یا خانه نقاره طرف دو در آن یباال بر و بوده دانیم یاصل یورود گذشته در که



 

 

 اریبس ناتییتز سردر نیا.زدند یم نقاره آن یباال بر یمیقد سنت کی حسب بر دیخورش غروب و طلوع هنگام

 نیا در را اصفهان شهر تولد منجمان که یمعن نیا به. باشد یم معروف «قوس برج» به که دارد ،یکاش از با،یز

 با یوارید ینقاش ناتییتز آن بر عالوه. است اژدها دم با ببر از یا تنه مین صورت به که اند دانسته برج

 زین ازبکان با عباس شاه جنگ ،ییاروپا زنان و مردان ریتصاو عباس، شاه یجمع دسته شکار مثل یموضوعات

 .شود یم دهید

 

 اهلل_لطف_خیش_مسجد#

 عباس شاه دعوت به که عیتش مذهب یعلما از اهلل لطف خیش حضور افتخار به و عباس شاه دستور به مسجد نیا

 با ییها تفاوت مسجد نیا. شد ساخته یمیقد مسجد کی یها خرابه یرو بر بود آمده اصفهان به لبنان از اول

 باالتر نیزم کف از متر3 حدوداً. است صحن و اطیح و گلدسته مناره، وجود عدم جمله از دارد گرید مساجد

 اریبس یها یکاش با مسجد رونیب و درون.شود احداث ینیرزمیز شبستان کی گنبدخانه یفضا ریز تا شده ساخته

 نیا یبنا و شده انجام بنا باقر استاد یهمکار با یعباس رضایعل استاد توسط آن یخطاط که شده دهیپوش بایز

 .است یاصفهان بناء نیحس استاد زین عظمت با مسجد

 

 
 

  ☺ دیکش طول سال 18 اهلل لطف خیش مسجدساخت 

 

 

 



 

 

 
 . است یاسالم یمعمار یها نشانه از یکی گنبد

 

 
 (.رود یم بشمار یاسالم یها شاهکار از گرید یکی زین مسجد نیا)یعباس جامع مسجد

 

 



 

 

 (امام مسجد) یعباس جامع مسجد

 گنبد نیطرف در ییها مناره و متر5۱حدود ارتفاع با یگنبد یدارا جهان نقش دانیم یجنوب ضلع در مسجد نیا

 یعل استاد ،یصفو دوره مشهور شهرساز و معمار توسط متر42 ارتفاع با یورود مناره دو و متر 48 ارتفاع با

 با که شده ساخته درجه 45 هیزاو با مسجد یها یورود. است دهیگرد احداث تمام تیخالق با ،یاصفهان اکبر

 اریبس ناتییتز با زین مسجد نیا. آورد در قبله به رو را مسجد محراب هیزاو توانسته معمار استاد شگرد نیا

 .است شده دهیپوش یکاش یبایز

 سنگ نیا از است شده کشف شهر نیا اطراف ، مرمر سنگ معادن ، امام مسجد ساخت با همزمان که است آمده

 .اند کرده استفاده مسجد یبنا در ها

 .بردند بکار هم بهیکت مسجد ساخت در

 

 �؟ ستیچ بهیکت#

 .ها نیا مانند و ، یکاش ، سنگ یرو هست ییها نوشته بهیکت

 . اند نوشته خوش خط با را امامان نام دعا،و ، یقران اتیآ ، یاسالم یها دوره در معموال

 بود. یعباس رضایستادعلا زمان آن مشهور خطاط

 

 
 قاپو یعال کاخ



 

 

 به قاپو یعال است، یموریت دوره از یکاخ یپ یرو بر دانیم یغرب ضلع در شده ساخته یبنا نیاول قاپو یعال

 یآمدگ شیپ نیا که دارد دانیم در یآمدگ شیپ متر 9 باًیتقر و ارتفاع متر 38 که باشد یم یعال درب یمعن

 دانیم در شده برگزار متعدد مراسم مشاهده جهت انیدربار و پادشاه یبرا تر عیوس دید دانیم جادیا یبرا

 یچوب وانیا. دیگرد لیتبد طبقه چهار به سپس و شد ساخته طبقه دو صورت به ابتدا در بنا نیا.باشد یم

 به که است آن بنا نیا یها یژگیو از. شد ساخته پنجم طبقه آن یپ در و اضافه آن به مرحله نیا در دار ستون

 از که طبقه 5 یغرب ینما طبقه، 2 یشرق ینما است، متفاوت طبقات تعداد میکن نگاه که آن یرونیب ینما هر

 متفاوت ناتییتز و پالن با متعدد اتاق 52 کاخ نیا. دهد یم نشان طبقه 9 شاهانه یها مالقات ژهیو پله راه قیطر

 .است شده انجام شاگردانش و یعباس_رضا توسط عمدتاً آن یها ینقاش که دارد

 

 نمونه سواالت درس:

 ؟ دارد قرار ییایجغراف تیموقع چه در اصفهان شهر -1

 .کند یم عبور آن وسط از رود ندهیزا رود و دارد قرار زاگرس یها هیکوهپا در

 ؟ دارد تیجمع قدر چه ؟ است شهر کدام رانیا شهر نیتر تیپرجمع مشهد و تهران شهر دو از بعد -2

 .است نفر ونیلیم 2 حدود آن تیجمع ؛ اصفهان

 ؟ شود یم گفته یا نقشه نوع چه به یگردشگر نقشه -3

 .شود یم داده نشان یخیتار اثار و یدنید یها مکان آن یرو بر که است یا نقشه

 ؟ است یا دوره چه به مربوط اصفهان شهر ییشکوفا اوج -4

 هیّصفو ی دوره

 ؟ است داشته تیاهم دور یها گذشته از اصفهان شهر کند یم ثابت ییزهایچ چه -5

 یخیتار ی مانده جا به آثار

 ؟ شد معروف جهان نصف به اصفهان ، یلیدل چه به -1

 و هنرمندان ، معماران ، صنعتگران از یادیز تعداد  یصفو شاهان تیحما لیدل به هیّصفو ی دوره در

 معروف جهان نصف به شهر نیا که آوردند وجود به ییبایز و باشکوه آثار چنان و آمدند اصفهان به دانشمندان

 .شد

 . دیببر نام را اصفهان شهر یدنید و یخیتار اثر چند -9

 قاپو یعال کاخ -(یعباس جامع مسجد)  امام مسجد -... ا لطف خیش مسجد -(  جهان نقش)  امام دانیم



 

 

 .دیببر نام را جهان نقش دانیم اطراف یخیتار یبناها -8

 هیصریق بازار - قاپو یعال کاخ - امام مسجد -... ا لطف خیش مسجد

 ؟ شد ساخته یلیدل چه به و یکس چه فرمان به... ا لطف خیش مسجد -1

 بیترت به و کند برگزار جماعت نماز آن در بود یبزرگ عالم که... ا لطف خیش تا شد ساخته عباس شاه فرمان به

 .بپردازد شاگردان سیتدر و

 ؟ است ییایجغراف جهت چهار در وانیا چهار یدارا اصفهان یخیتار اثر کدام -1۱

 ( یعبّاس جامع مسجد)  امام مسجد

 ؟ دارند ییها یزگیو چه امام مسجد یها مناره -11

 یم باال آن از که دارد وجود چیمارپ یها پلکان یها گلدسته ای مناره نیا داخل دارند ارتفاع متر 4۱ از شیب

 .کنند یرسان خبر ای ندیبگو اذان تا رفتند

 ؟ شد کشف اصفهان شهر اطراف در یمعادن چه امام مسجد شدن ساخته با همزمان -12

 .شد استفاده مسجد یبنا در ها آن از که مرمر سنگ معادن

 ؟ ستیچ هیکتب -13

 است آن مانند و یکاش سنگ یرو بر ییها نوشته

 ؟ شوند یم دهید ییها قسمت چه در امام مسجد در ها بهیکت-14

 ها مناره و محراب ، گنبد یرو بر

 ؟ است شده نوشته ییزهایچ چه یاسالم ی دوره یها بهیکت در -15

 .اند نوشته خوش خطّ با را بزرگوار امامان نام و دعا ، قرآن اتیآ

 ؟ است شده استفاده یهنر چه از امام مسجد سقف در -11

 ینییتز یها یبر گچ

 ؟ پرداخت یم ییکارها چه به قاپو یعال کاخ در عباس شاه -19

 از آن یها تاالر در و کرد یم صادر را الزم دستورات و پرداخت یم کشور امور به مکان نیا در عباس شاه

 .کردند یم ییرایپذ مهمانان

 ؟ شد یم یا استفاده چه قاپو یعال کاخ وانیا از -18

 تماشا جهان نقش دانیم در را سربازان یها رژه ای ها جشن ، یباز چوگان کاخ نیا وانیا از انیدربار و شاه

 .کردند یم



 

 

 . است...  اصفهان...  استان مرکز اصفهان شهر -11

  است شده ساخته...  اصفهان شهر...  مرکز در...  یصفو عباس شاه...  فرمان به(  جهان نقش)  امام دانیم - 2۱

 .دارد طول متر...  5۱۱...  حدود دانیم نیا

 .دیکش طول...  سال 18...  حدود... ا لطف خیش مسجد ساخت -21

 .است...  گنبد ... یاسالم یمعمار یها نشانه از یکی -22

 .است شده نوشته مشهور خطّاط... یعباس رضایعل استاد...  قلم به امام مسجد یها بهیکت یبرخ -23

 .دارد اتاق...  پنجاه...  حدود و است شده ساخته طبقه...  شش...  در قاپو یعال کاخ -24

...  یعباس رضا...  استاد کار که دارد وجود یاتورینیم یها ینقّاش قاپور یعال کاخ یها اتاق و تاالرها در -25

 .باشد یم

  

   

 13 ی صفحه(                                  3) تیفعال

 

 یم مشاهده مسجد دو نیا در که یتفاوت نیمهمتر.  دیکن دقت... ا لطف خیش مسجد و امام مسجد ریتصاو به

 ؟ ستیچ ، دیکن

 .دارد ارتفاع متر 4۱ از شیب با ییها مناره امام مسجد امّا ، ندارد گلدسته ای مناره... ا لطف خیش مسجد

 

 (4) تیفعال

 

 اصفهان یخیتار یبناها ساختن در که را ییهنرها و فنون انواع ، دیآموخت درس نیا در که یمطالب به توجه با

 .دیکن فهرست ، رفته کار به

 یکار سنگ ، یمعمار ، یسینو بهیکت ، یبر گچ ، اتورینیم ینقّاش ، یخطّاط ، یکار یکاش

 

 

 

 



 

 

 

 . کنم یم اعضا میتقد را یتیحکاجهت رفع خستگی  سیتدر خرآ در

 

💟 💟 💟 💟 

 

  ⬅فروش  ذغال مرد و  شاه  نیناصرالد: تیحکا

 

 یفروش ذغال به چشمش که کرد یم عبور کهنه دانیم از یسلطنت کالسکه با اصفهان از دیبازد در شاه نیناصرالد

 . ⬅افتاد

 گرد جهینت در و بود ها ذغال خاکه از ذغال کردن جدا مشغول و داشت پا به شلوارک کی فقط فروش ذغال مرد 

 ��.بود آورده بوجود را یوحشتناک منظره او انیعر و کرده عرق بدن با ذغال

: گفت و جلو آمد بدو فروش ذغال. کرد صدا را فروش ذغال و آورده رونیب کالسکه از را سرش شاه نیناصرالد 

 «قربان بله»

 �� «؟یا بوده جنهم: »گفت او یپا تا سر به ینگاه با شاه نیناصرالد

 !«قربان بله: »گفت زرنگ فروش ذغال

 �«؟یدید جهنم در را یکس چه: »گفت و آمده خوشش فروش ذغال برخورد از شاه

 «دمید جهنم در را همه هستند اعالحضرت رکاب در کهینهائیا: »گفت حاضرجواب فروش ذغال

 «؟یدیند آنجا مرا: »گفت یکوتاه مکث از بعد و فرورفته فکر به شاه

 که دیبگو هم اگر شود، صادر قتلش دستور است ممکن که دهید جهنم در را شاه دیبگو اگر کرد فکر فروش ذغال

 ��«!نرفتم جهنم ته تا من که است نیا قشیحق اعالحضرتا،: »گفت پس. است نکرده اداء را مطلب حق که دمیند

 

 �🌹🌹🌹🌹�مطالعات ازدهمی درس سیتدر انیپا
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